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Tạo ra một thế hệ SunSmart mới là quan trọng, và ung thư 
da là một trong những bệnh ung thư có thể phòng ngừa 
được nhất.

Tiếp xúc với quá nhiều bức xạ tia cực tím (UV) trong ánh 
nắng mặt trời có thể gây cháy nắng, tổn thương da, mắt và 
ung thư da. Tác hại do tia cực tím gây ra tích tụ trong thời 
thơ ấu và thuở thiếu thời có liên quan mật thiết đến việc dễ 
bị ung thư da hơn về sau này trong cuộc đời.

Các dịch vụ giáo dục mầm non và giữ trẻ có nhiệm vụ giữ trẻ 
để bảo vệ trẻ em khỏi bị bất kỳ tác hại nào kể cả tia cực tím.

Quý vị có biết chính sách chống nắng tại 
dịch vụ giáo dục mầm non và giữ trẻ của con 
mình không?
Theo Các Quy định Toàn quốc (National Regulations), các 
dịch vụ giáo dục mầm non và giữ trẻ phải có chính sách bảo 
vệ đối với ánh nắng mặt trời (Quy định 168 (2)(a)(ii)) bao 
gồm các quy định dựa trên bằng chứng về:

•  tại sao chính sách được thực hiện
•   khi nào áp dụng việc bảo vệ đối với ánh nắng
•   các biện pháp bảo vệ đối với ánh nắng mặt trời (mũ  

nón, quần áo, kem chống nắng, bóng mát và, nếu có  
thể thực hiện được, kính mát)

•   làm gương 
•   tìm hiểu về bảo vệ đối với ánh nắng
•   thông tin dành cho gia đình

 
SunSmart có chính sách làm mẫu bao gồm các quy định và 
khuyến nghị hiện hành của Hội đồng về Bệnh ung thư Úc 
cho từng tiểu bang và lãnh thổ. 

Dịch vụ này áp dụng chống nắng vào lúc nào?
Bức xạ UV là năng lượng vô hình xuất phát từ mặt trời và là 
nguyên nhân chính gây ra ung thư da. Nên kết hợp các biện 
pháp bảo vệ chống nắng (mũ nón, quần áo, kem chống  
nắng, bóng mát và kính mát) bất cứ khi nào mức UV Index 
đạt từ ba trở lên.

Ứng dụng SunSmart miễn phí của Hội đồng về Bệnh ung 
thư Úc cho thấy mức độ UV hàng ngày và giờ giấc cần chống 

Chống nắng tại dịch vụ giữ trẻ  
– những gì sẽ xảy ra

nắng - dự báo thời tiết của Cục Khí tượng cho giờ giấc  
trong ngày mà mức độ UV dự báo sẽ đạt từ ba trở lên. 
Trong phần thời tiết đăng trên báo, tại cancer.org.au và 
myuv.com.au cũng có giờ giấc cần chống nắng.

Các dịch vụ có thể theo dõi giờ giấc cần chống nắng hàng 
ngày và thông báo cho nhân viên và gia đình biết bằng cách 
yết thị giờ giấc này ở lối vào, tại tờ ký tên có mặt, trong các 
phòng hoặc thông qua SunSmart widget trên trang mạng 
của họ.

Vì không thể nhìn thấy hoặc cảm nhận được tia cực tím, 
điều quan trọng là phải theo dõi mức độ tia cực tím và giờ 
giấc cần chống nắng để luôn hợp với thời tiết. Nếu tia cực 
tím từ ba trở lên, bất kể thời tiết như thế nào, cần phải 
chống nắng.

Nơi vui chơi ngoài trời có bóng mát không?
Bóng mát tốt (Reg 114) có thể làm giảm việc tiếp xúc nói  
chung với tia cực tím của mặt trời. Khi kết hợp với quần 
áo, mũ nón và kem chống nắng phù hợp, trẻ em có thể 
được bảo vệ hữu hiệu đối với tia UV khi ra ngoài trời. 
Điều quan trọng là dịch vụ có bóng mát tại các nơi ở 
ngoài trời để trẻ em có thể tránh nắng. 

UV đến chúng ta trực tiếp từ mặt trời và cũng có thể bị 
các phần tử trong không khí phân tán và phản xạ ra từ 
các bề mặt như gạch, bê-tông, kính, cát và nước. Nơi vui 
chơi ngoài trời tại dịch vụ trông như thế nào? Các bề mặt 
tự nhiên thô ráp, không bằng phẳng (ví dụ như cỏ, vỏ 
cây, đất) phản xạ tia cực tím ít hơn các bề mặt nhẵn láng, 
bóng láng, màu sáng.

Bóng mát có thể là tự nhiên (Reg 113) (ví dụ cây có tán 
rộng, thấp và rậm rạp), kiến trúc (ví dụ như mái hiên 
rộng, giàn che) và tạm thời (ô/dù, lều, bạt).

https://www.cancer.org.au/
https://www.cancer.org.au
https://www.myuv.com.au/
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Quý vị có thể thấy các biện pháp chống nắng đang 
được sử dụng hay không? 
Vai trò nhà giáo dục làm gương các hành vi chống nắng 
không chỉ quan trọng đối với sức khỏe của chính bản thân 
họ mà còn khuyến khích và thúc đẩy trẻ em bắt chước. 
Các hành động này thường có tác động mạnh hơn lời nói, 
vì vậy khi nhà giáo dục bôi kem chống nắng hoặc lấy mũ 
nón, điều đó có thể có ảnh hưởng lớn đến hành vi của trẻ 
em. Điều này cũng không khác liên quan đến cha mẹ - khi 
cha mẹ dùng các biện pháp chống nắng như mũ nón, bóng 
mát, kem chống nắng và quần áo, con cái của họ cũng 
thường sẽ dùng các phương pháp chống nắng này hơn.

Trong những giờ cần chống nắng (bất cứ khi nào mức UV 
từ 3 trở lên), hãy bảo đảm nhân viên và trẻ em sử dụng 5 
biện pháp chống nắng này khi vui chơi và sinh hoạt ở ngoài 
trời.

 
1   MẶC quần áo che được càng nhiều làn da càng tốt. 

 
Nếu quý vị có thể nhìn thấy làn da, thì tia cực tím có 
thể tiếp xúc nó. Dịch vụ của con quý vị có khuyến khích 
các khuyến nghị về quần áo chống nắng thích hợp như 
áo che thân với đường viền cổ áo cao hơn và tay áo dài 
tới 3/4, quần soóc kiểu dài hơn và áo/váy ít nhất dài 
đến đầu gối không?

 
2   THOA kem chống nắng.   

 
Thường không nên thoa kem chống nắng thoải mái cho 
trẻ sơ sinh dưới sáu tháng.  
 
Các thành phần trong kem chống nắng hoạt động theo 
hai cách, hoặc phân tán và/hoặc hấp thụ tia UV để ngăn 
tia UV tiếp xúc với làn da. Vì kem chống nắng giúp ngăn 
chặn tia UV tiếp xúc với làn da, nhờ đó ngăn ngừa ADN 
bị tổn thương dẫn đến ung thư da.  
 
Dịch vụ của con quý vị có thể cung cấp kem chống nắng 
không tan trong nước, phổ rộng SPF30 (hoặc cao hơn) 
hoặc yêu cầu gia đình cung cấp. Đối với bất kỳ phần 
da nào quần áo không che phủ, tốt nhất nên thoa kem 
chống nắng khoảng 20 phút trước khi ra ngoài trời và 
thoa lại sau mỗi hai giờ hoặc thường xuyên hơn nếu đã 
lau sạch hoặc rửa sạch. 

Các dịch vụ thường có giấy cho phép thoa 
kem chống nắng để các gia đình ký tên. 
Ngoài ra, các gia đình thoa nhiều kem chống 
nắng khi đưa con cái đến dịch vụ thì rất tốt và ghi 
rõ điều này trong danh sách ký tên đã có mặt. Nhờ 
vậy, các nhà giáo dục có thể bảo đảm rằng trẻ em đã 
được thoa một lớp kem nền và đã sẵn sàng để vui chơi 
ở ngoài trời. 
 
Từ khoảng ba tuổi trở lên, các nhà giáo dục nên tạo cơ 
hội cho trẻ em học cách tự bôi kem chống nắng (có 
người giám sát) để trẻ em có thể luyện tập các kỹ năng 
sinh hoạt độc lập để sẵn sàng đi học ở trường. Dịch vụ 
nhiều khi có trạm kem chống nắng đặt ngay bên trong 
cửa ra vào, có kính/gương soi, bình kem chống nắng có 
bơm và khăn lau tay.

 
3   ĐỘI mũ nón che mặt, cổ và tai như mũ nón rộng vành, 

mũ tai bèo (bucket hat) hoặc mũ có lớp vải phủ gáy 
(legionnaire hat). Mũ lưỡi trai và mũ chỉ vành che phía 
trước không che nắng đủ và không nên đội. 
 
Dịch vụ nên có chỗ cất mũ nón mà trẻ em có thể dễ 
dàng lấy ra để trẻ em biết mũ nón nào là của mình và 
lấy ở đâu trước khi ra ngoài trời. Điều quan trọng là dạy 
trẻ em rằng đội mũ nón là một phần khi ra ngoài trời.

 
4   TÌM bóng mát.  

 
5   ĐEO kính mát che cả hai bên màng tang (nhãn AS1067). 

Ngay cả khi trong chính sách của dịch vụ của con quý 
vị không bao gồm kính mát, đội mũ nón chống nắng sẽ 
vẫn bảo vệ mắt của các em 

 
Muốn biết thêm thông tin về chống nắng, hãy truy cập 
cancer.org.au hoặc gọi số 13 11 20. Nếu cần thông tin 
bằng ngôn ngữ khác, quý vị hãy gọi số 13 14 50 và yêu cầu 
được nối đường dây với Hội đồng về Bệnh ung thư (Cancer 
Council) bằng ngôn ngữ của quý vị.

(Bài này do Hội đồng về Bệnh ung thư của Úc (Cancer 
Council Australia) đóng góp, đây là tổ chức vô vị lợi hợp lệ 
nhằm mục đích quảng bá các chính sách kiềm chế ung thư 
và giảm bớt bệnh tật do ung thư gây ra ở Úc.)

https://www.cancer.org.au

